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• Simaság

Rövid hírek

El kö szönt a há zi or vos
Saj nos te le pü lé sün ket is el ér te egy or szá gos

szin tû prob lé ma. Há zi or vo sunk, dr. Nagy Gá bor
hu szon két év nyi szol gá lat után el hagy ta Si ma -
ság szék he lyû, öt te le pü lést ma gá ba fog la ló
pra xi sát. Ked ves kis ün nep ség ke re té ben kö -
szön tünk el há zi or vo sunk tól. A bú csúz ta tá son

részt vet tek a kör zet pol gár mes te rei, Si ma ság
köz ség haj dan volt és reg ná ló pol gár mes te re,
a kép vi se lõ-tes tü let tag jai, társ szak mák kép vi -
se lõi, és né hány meg hí vott ven dég. Wellner
Emí lia ne gye dik osz tá lyos ta nu ló meg ha tó ver -
se után Mol nár Lász ló si ma sá gi pol gár mes ter
bú csú zott a dok tor úr tól, aján dék cso mag gal.
Há zi or vo sunk bú csú zó sza vai sem vol tak ér zel -
mek tõl men te sek. El mond ta, hogy dön té se
nem eg zisz ten ci á lis jel le gû, in kább csa lá di
okok áll nak a hát tér ben, azok ra ve zet he tõ visz -
 sza. Tu laj don kép pen csak vis  sza tér oda, ahon -
nan hoz zánk ér ke zett. Meg kö szön ve dok tor úr
több év ti ze des ál do za tos mun ká ját, sok si kert
kí vá nunk a to váb bi ak ban, úgy a szak mai, mint
ma gán élet ében egy aránt.  H.E.

Ok tó ber 21-én szom ba ton in dul tunk út nak
Tömördrõl. Az idõ nem volt ke gyes hoz zánk, köd
bo rí tot ta a tá jat. Elõ ször Auszt ri á ba, a Schlosshof
kas tély fa lu ba men tünk. Vé gig jár tuk a kas télyt,
majd a ker tet, amely cso dá la tos vi rág ágyás ok -
kal gyö nyör köd tet. A szi tá ló esõ sem vet te ked -
vün ket. Ki pró bál hat tuk a gye re kek kel együtt a
fabi cik lit, aka dá lyo kon ke resz tül – jó volt új ra
gye rek nek len ni. In nen Po zsony ba a vár hoz
men tünk. Saj nos a köd mi att a vá rost nem iga -
zán lát tuk. Mi re in nen le sé tál tunk a Szent Már -
ton-dóm hoz, ad dig ra ki sü tött a Nap. Ép pen
nász nép gyü le ke zett es kü võ re, de azért be oson -
tunk meg néz ni, hogy hol ko ro náz tak meg an  nyi
ki rá lyun kat és ki rály nõn ket. Út ba ej tet tük
Cumbilt, a csa tor na fe dél bõl ku kucs ká ló em bert
és Schöne Ná ci szob ro kat. Meg néz tük a Prí más
Pa lo tát és a Kék Temp lo mot, aho va be men ni
nem tud tunk, de így is lát tuk, hogy az ol tár mö -
göt ti kép szin te ugyan olyan, mint a tömördi
temp lom oltárja mö göt ti. Vé gül be ül tünk egy

ká vé zó ba. Po zsony ban ré sze sei vol tunk egy ki -
csit a ma gyar tör té ne lem nek. Él mé nyek kel gaz -
da god tunk, az pe dig, hogy itt a ma gyar em bert

nem so kan ked ve lik, ha mar el fe lejt jük. A bu szon
a jó kedv rõl pol gár mes te rünk gon dos ko dott!

Puskerné Bea

Pozsonyban
jártak a tömördiek
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Má so dik „em be res” hó na punk, a no vem ber, õsz utó és tél-elõ is egy -
ben. Idõ já rá sunk mí nusz-kö ze li be for dul, és a hi deg észa ki szél át ve szi
ural mát zör gõ avar rá va rá zsol va a fák ról le hul ló fá radt le ve le ket, és je -
ges le he let tel ker get ve a ké mé nyek bõl sû rûn fel szö kõ szür ke füst kí gyó kat.

A ter mé szet zord vál to zá sa azon ban nem érin ti szí vün ket, sõt a ránk
bo ru ló, ri deg szür ke ség el len so ka so dó fé nyek gyúl nak és vi lá gí ta nak
lel künk ben. Mert: „No vem ber ben ég nek a gyer tyák, / ki csi nyek, véz -
nák, tel tek és na gyok, / No vem ber ben föl dig ha jol nak a sö tét ka la pok.”
Így van ez, ami -
kor el hunyt sze -
ret te ink re em lé -
kez vén a te me tõ -
be lép ve „ha lot -
tas na pi mi se -
csend fo gad”,
amely ben „fe hér
vi rág gal fed jük a
sí ro kat.”

Az em lé ke zés
gyer tyá it nem -
csak el hunyt hoz -
zá tar to zó in kért gyújt juk meg, ha nem ilyen kor „min den vi rág és ke reszt,
/ kön  nyel kö szön ti az el eset te ket”, az 1956-os for ra da lom tan kok ti por -
ta hõ se i nek em lé két, akik éle tü ket ál doz ták szebb nem ze ti jö võn kért, a
ma gyar sza bad sá gért.

Gyer tya fé nyes no vem be ri múlt idé zé sünk kor a Min den szen tek élet -
út ja in el mél ked ve kü lö nö sen el idõ zünk nagy ma gyar szent je ink, Szent
Im re her ceg, Szent Már ton püs pök és Szent Er zsé bet pél dás tet te in,
ame lyek ha tá sá ra meg erõ sö dik lel künk ben a se gí tõ kész fe le ba rá ti sze -
re tet.

Egyes né pi meg fi gye lé sek, ta pasz ta la tok is eszünk be jut nak, mi sze -
rint meg jó sol ha tó a té li idõ já rás a Már ton-na pi li ba csont ból, il let ve az
áhí tott fe hér ka rá csony a fag  gyal, vagy ép pen eny hü lés sel be kö szön -
tõ Ka ta lin nap ból.

No vem be ri je les nap ja ink szür ke ség ol dó gyer tya fé nye te hát a múlt -
idé zés út ján a jö võ be vi lá gít. Az em lé ke zés pil la na tai mel lett a to vább -
lé pés re ösz tö nöz ve, a hol nap ér tel mé nek meg lát ta tá sá ra, a las san kö -
zel gõ ad ven ti idõ szak re mény tel jes, vá ra ko zó örö mé nek át élé sé re.

Ma jor Iza bel la

Következõ lapszámunk  2017. december 7-én jelenik meg!

Szürkeségoldó

gyertyafényben...
Ok tó ber 14-15-én 24 órás szent -

ség imá dás ra vár ták a hí ve ket a
répcevisi Szent And rás-temp lom ba.
A szent ség imá dás nem más, mint
az ol tá ri szent ség
elõtt vég zett áhí tat,
amely alatt ol vas -
má nyok, imák, éne -
kek és szent csend
vál ta ko zik egy más -
sal. Ez vé gez he tõ a
ki he lye zett ol tá ri -
szent ség elõtt, de a

zárt ta ber ná ku lum elõtt is. A Szent -
atya, Fe renc pá pa is már több al -
ka lom mal buz dí tot ta már a ka to li -
kus plé bá ni á kat ar ra, hogy tart sa -
nak 24 órás szent ség imá dást, vir -

rasz tást. Órán ként vál tot ták egy -
mást az ima cso por tok, ame lyek
tag jai a kör nye zõ te le pü lé sek rõl ér -
kez tek, vál lal va az egy órás imád ko -

zást. A szent ség imá dá si
nap kez dõ szent mi sé jét
Né meth Ist ván plé bá nos
mu tat ta be. A szom bat éj -
je li mi sé nek fõcelebránsa
Finta Jó zsef volt. A zá ró
szent mi sét ok tó ber 15-én
18 óra kor tar tot ták, azt
Bodó Zol tán atya ce leb -

rál ta. A rész ve võk lel ki leg fel töl tõd -
ve tér tek ha za, a há zi gaz da Mé szá -
ros Mik lós atyá nak meg kö szön ve az
együtt imád ko zás le he tõ sé gét. 

SH

24 órás 
szentségimádás Répcevisen
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• Csepreg
„Az em be ri lé lek vi rá gai”
Arany és Ko dály nyo má ban

A ze ne vi lág nap já hoz kap cso lód va, az Or -
szá gos Könyv tá ri Na pok ke re té ben Ferge Bé la
ze ne ta nár idén már má so dik al ka lom mal tar -
tott elõ adást az ál ta lá nos és kö zép is ko lás ta -
nu lók nak, ta ná ra ik nak és ér dek lõ dõ fel nõt tek -
nek Csepregen, a mû ve lõ dé si ház ban.

Két nagy sá gunk - Arany és Ko dály - ne ve
szo ro san ös  sze fo nó dik. Az öt ven éve el hunyt
Ko dály Zol tán sok min den ben foly ta tó ja volt
an nak, amit a 200 éve szü le tett Arany Já nos
el kez dett. A nagy köl tõ élet út ját át te kint ve szó
volt a gyer mek kor ról, a ba rát ság ról, a sze re -
lem rõl, az ün ne pek rõl, a meg pró bál ta tá sok -
ról, a szám ve tés rõl, az el mú lás ról és a re -
mény ke dõ hit rõl. Meg tud tuk, hogy az egy
ide ig kán tor ta ní tó ként dol go zó Arany Já nos
több hang sze ren is ját szott. Idõs ko rá ban pe -
dig le kot tá zott 150, gyer mek ko rá ban meg ta -
nult nép dalt. 

A ren dez vé nyen meg is mer tük két sze -
rény, igaz ság ke re sõ em ber – köl te mé nyek -
ben, le ve lek ben és más írá sok ban meg fo -
gal ma zott – egyéb gon do la ta it is. Ezek min -
den idõ ben fon tos tar tal mat köz ve tí te nek és
min den ge ne rá ci ó nak hasz nos üze ne tet
hor doz hat nak.

Az in te rak tív elõ adá son kö zös ének lés -
sel, ze né lés sel, be szél ge tés sel mé lyí tet te el
az el hang zott idé ze te ket, gon do la to kat
Ferge Bé la. Így a ta nu lók nem csak hall ga -
tói, de elõ adói is vol tak a ren dez vény nek. A
ma gyar nép dal ok mel lett ro mán, al bán és
af ri kai da lok ta nu lá sa, Ko dály né hány mû -
vé nek be mu ta tá sa az élet út meg is me ré sét
szol gál ta. 

Az öt ven éve el hunyt Ko dály Zol tán sok
min den ben foly ta tó ja volt an nak, amit a 200
éve szü le tett Arany Já nos el kez dett.

sá gi

Rövid hírek
Fenn ál lá sa 20 éves év for du ló ját ün ne pel te a

Zsirai Ének kar 2017. ok tó ber 7-én szom ba ton. A
ju bi le um al kal má ból meg ren de zett ének ka ri ta -
lál ko zó ra meg hí vást ka pott min den olyan ének -
ka ros, aki va la ha az együt test erõ sí tet te. Sze re -
tet tel vár tuk a ven dég sze rep lõ in ket és se gí tõ in -
ket, és szí ve sen lát tuk az ér dek lõ dõ fa lu be li kö -

zön sé get is. Az egy be gyûl te ket Jagadics Re ná -
ta kö szön töt te, rö vid tör té ne ti vis  sza te kin tést
adott a je len lé võk nek. Ezt kö ve tõ en az ének kar
je len le gi tag jai a leg ked ve sebb da la i kat éne -
kel ték el a kö zön ség nek. A szív hez szó ló dal la -
mok után Bátky Ist ván Zsolt, az ének kar ve ze tõ je,
és Tóthné Fe jes Il di kó, az ének kar ze nei fe le lõ se
köszöntötte a jelenlévõket. Majd a 20 év tör té -
ne té nek ké pe i bõl ös  sze ál lí tott ze nés vi de ót te -
kin tett meg a kö zön ség, amely min den ki szá má -
ra fel idéz te a rég múlt és az el múlt pár év ese -
mé nye it, em lé ke it. Kö szö ne tet mon dott Nagy
Fer di nánd pol gár mes ter úr az ének kar ala pí tó já -
nak, Nagy Hen ri ett nek a sok éves ál do za tos és
ki tar tó mun ká já ért, és a je len le gi ve ze tõk nek,
akik nek to váb bi si ke res te vé keny sé get, erõt és
egész sé get kí vánt. A volt ének ka ro sok kö zös sé -
gé nek kép vi se le té ben Diczházyné Holler Ani ta
és Né meth Ra mó na mon dott kö szö ne tet, ami ért
ez a ta lál ko zó meg va ló sult, át nyújt va egy ked -
ves aján dé kot, amely rõl min dig eszünk be jut
majd en nek a ked ves nap nak az em lé ke. Nagy
Hen ri ett, Tájmel Antalné és Tajmelné Kö vér Ibo -

lya az ének kar meg ala ku lá sa óta ki tar tó és lel -
kes ének ka ri ta gok. Õk kü lön el is me rés ben ré -
sze sül tek, meg kö szön ve 20 éves ének ka ros te vé -
keny sé gü ket. A ta lál ko zó kü lön le ges sé ge volt,
hogy min den ének ka ros, a ré gi e ket is be le ért ve,
egy hang jegy min tás sá lat ka pott, amely ezen a
na pon az egy ség szim bó lu mát je len tet te. A hi -

va ta los mû sor vé gén meg szó lal tat tuk a ré gi dal -
la mo kat és min den ré gi és je len le gi ének ka ros a
szín pa don áll va éne kel te Ba bits Mi hály ver sét,
amely en nek a szép dél után nak a mot tó já ul
szol gált.

„Min de nik em ber nek a lel ké ben dal van
és a sa ját lel két hall ja min den dal ban.
És aki nek szép a lel ké ben az ének,
az hall ja a má sok éne két is szép nek.”

(Ba bits Mi hály) 

Fi nom va cso rá val, Zsugonits Csa ba fõzt jé vel
ven dé gel tük meg a meg hí vot ta kat. Egy kis sü te -
mény és ital mel lett ba rá ti be szél ge tés sel, a ré gi
él mé nyek fel ele ve ní té sé vel ért vé get a ta lál ko -
zó. Sze ret nénk meg kö szön ni min den ked ves je -
len lé võ nek, hogy el fo gad ta meg hí vá sun kat és
egy iga zán szép, fe lejt he tet len és éle te szó ló él -
mén  nyel le het tünk gaz da gab bak.

Kö szö net tel: 
Tóthné Fe jes Il di kó

és a Zsirai Ének kar tag jai

20 éves a Zsirai Ének kar
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Az idei év ben új don ság ként a si ma sá gi ön -
kor mány zat ki rán du lás ra in vi tál ta a fa lu la kó it. A
terv ben a keszt he lyi Fes te tics-kas tély meg te kin -
té se, és egy szig li ge ti pin ce va cso rá val és bor -
kós to ló val egy be kö tött lá to ga tá sa sze re pelt. 

Szom bat reg gel a busz meg ál ló ban gyü le -
kez tek a je lent ke zõk. A busz meg ér ke zé se után
el fog lal ták he lye i ket és alig két óra múl va már
Keszt he lyen a Fes te tics kas tély elõtt vá ra koz tak,
hogy meg te kint hes sék az egyik leg szebb fõ úri
kas télyt. Tár lat ve ze tõ irá nyí tá sá val jár ták kör be
az im po záns épü let szebb nél szebb ter me it, szo -
bá it. Lát hat tak a fõ úri en te ri õ rö ket, a szo bá kat

és azok be ren de zé se it, meg mu tat ko zott az arisz -
tok rá cia élet vi te le, szo ká sai. A kas tély park ban
ta lál ha tó pál ma há zat, majd a hin tó ki ál lí tást, a
va dá sza ti és mo dell vas út ki ál lí tást is meg te kin -
tet ték a si ma sá gi ak.

Ez után egy órás sza bad prog ram kö vet ke zett,
ame lyet ki-ki sa ját igé nye sze rint hasz nált fel. Volt,
aki Keszt hely fõ ut cá ján tett egy nagy sé tát, má -
sok a Ma gya rok Nagy as  szo nya-plé bá nia temp lo -
mot lá to gat ták meg, és vol tak, akik egy-egy
pizzériában vagy ká vé zó ban mú lat ták az idõt.
Há rom óra kor in dult a busz Szig li get re, ahol a
Szent An tal pin cé szet ben bor kós to ló val egy be kö -

tött va cso rán vet tek részt a ki rán du lók. A va cso ra
ke men cé ben sült hú sos fi nom sá gok ból állt, a ku -
li ná ris él ve ze tek után – és köz ben – a kós tolt bo -

rok de rí tet ték jó kedv re a tár sa sá got. A jó han gu -
lat bi zo nyí té ka ként ha za fe lé még egy kis nó tá zás -
ra is sort ke rí tet tek a si ma sá gi ki rán du lók. 

H.E.

Simasági falukirándulás

Szent Antal pincészetben jó a hangulat

A kastélyból sétálunk a múzeumba

Vadászmúzeumban
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Rövid hírek
• Bük

Egy mon dás sze rint nézd meg a te me tõt, és
meg tu dod, hogy mi lyen em be rek lak ják a fa lut
– ezt a ré gi mon dást vá lasz tot ta kö szön tõ je be -
ve ze tõ jé nek a ra va ta lo zó ün ne pé lyes ava tó ján
Mes ter Ár pád pol gár mes ter. 

Ki fej tet te: – Egy fa lu éle té nek egyik leg fon to -
sabb hely szí ne a te me tõ. Mert min den ki nek
van nak itt sze ret tei és fá jó em lé kei. A te me tõ az
a hely, ahol nin cse nek el len té tek, nin cse nek val -
lá si és po li ti kai kü lönb sé gek, min dig kö szön min -
den ki min den ki nek, mert ahogy szü let tünk, ami -
kor meg ha lunk is,
min den em ber
egy for ma. Egy szer
va la men  nyi en el -
in du lunk az utol só
út ra, ahon nan már
nincs vis  sza té rés,
ezért min den ki
igyek szik meg ad ni
sze ret te i nek a mél -
tó ság tel jes vég tisz -
tes sé get. Az utol só
hely, ahol még lát -
hat juk, a ra va ta lo -
zó épü le te, ezért
mind an  nyi unk szá -
má ra kö te les ség, hogy ez a hely is mél tó le gyen
ar ra, hogy vég sõ bú csút ve gyünk sze ret te ink tõl.
Egy tisz tes ség gel be zárt élet utat az utol só út tisz -
tes sé ge ko ro náz meg. A vég sõ bú csú he lye mél -
tó kell, hogy le gyen az élet hez, en nek a kö te les -
sé günk nek tet tünk most ele get – so rol ta gon do -
la ta it. 

A tor más li ge ti ra va ta lo zó 14 mil lió fo rint ba
ke rült, több for rás ból ju tott rá, is mer tet te Mes ter
Ár pád. –  Ta lán so kan tud ják, de a te le pü lé sünk -
nek so ha nem volt adós sá ga, ezért a kor mány -
tól két rész let ben pá lyá za ti úton 13 mil lió fo rin tot
kap tunk. A má so dik pá lyá zat 6,5 mil lió fo rint ját
tet te be le a kép vi se lõ-tes tü let, a töb bi sa ját erõ -
bõl ke rült ki fi ze tés re – mond ta el.

A ra va ta lo zó meg fe lel min den elõ írás nak, fon -
tos volt a hi gi é nia: mos dó is ké szült az épü let ben.

– Úgy ér zem, hogy mél tán le het büsz ke rá a
te le pü lés. A tor más li ge ti ek mél tó mó don bú csúz -
hat nak sze ret te ik tõl. A te me tõ tisz ta sá ga, ren de -
zett sé ge hí ven tük rö zi az élõk lel kü le tét – fo gal -
maz ta meg.

– Azt gon do lom, hogy így min den szen tek és
ha lot tak nap ja elõtt, a vi rá go kon és mé cse se -
ken kí vül, a fel szen te lés sel is le ró hat juk tisz te le -
tün ket ha lot ta ink fe lé. Egy ki csit más ér zés lesz ki -

lá to gat ni sze ret te ink sír já hoz, lát va ezt a szé pen
fel újí tott épü le tet – hall hat tuk a ra va ta lo zó ava -
tó ján a pol gár mes ter tõl. – Sze ret ném min den ki -
nek meg kö szön ni, aki bár mi vel is hoz zá já rult,
hogy most ezt a fel újí tott ra va ta lo zót fel szen tel -
tet het jük. Kü lön sze ret ném meg kö szön ni Ma -
gyar or szág kor má nyá nak, sze ret ném meg kö -
szön ni a ter ve zõ nek, a ki vi te le zõ nek, az igé nyes
mun kát, és sze ret ném meg kö szön ni a Czetin Ist -
ván nak és csa lád já nak, a két szép ke resz tet,
amit aján dék ba kap tunk tõ lük – so rol ta kö szön -
tõ jé ben a pol gár mes ter. Gróf Szé che nyi Ist vánt
idéz ve zár ta gon do la ta it: „Ha tud ni aka rod,
hogy egy nem zet men  nyi re be csü li a múlt ját,
nézd meg a te me tõ it”                                   yde

Megújult 
a tormásligeti ravatalozó

Új em lék mû vet avat tak
az ün nep tisz te le té re
Nagy szá mú részt ve võ mel lett em lé ke zett Bük

vá ros az ’56-os for ra da lom ra. A ben sõ sé ges
han gu la tot Sav anyu Já nos Az éj fé li ÁVO cí mû
ver se ala poz ta meg Nika Ró bert elõ adá sá ban.
Ezt kö ve tõ en Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei

Köz gyû lés el nö ke tar tot ta meg ün ne pi kö szön tõ -
jét utal va a he lyi ese mé nyek re. Iga zán szív szo rí -
tó be szé det Blaskó Pé ter, a Nem zet Mû vé sze
cím mel ki tün te tett Kos suth- és Já szai Ma ri-dí jas
szín mû vész, ér de mes mû vész tar tott. A be széd
fel idéz te az ‘56-os ese mé nye ket, ha le het úgy
mon da ni, test kö zel bõl. A szín mû vész és csa lád ja
is a dis  szi dá lást fon tol gat ta, de édes ap juk úgy
dön tött, hogy itt hon ma rad nak. Az „El in dul tam
szép ha zám ból” cí mû ’56-os em lék mû vet, me -
lyet Blaskó Já nos szob rász mû vész, Blaskó Pé ter
test vé re al ko tott, a ka to li kus és az evan gé li kus
egy ház kép vi se lõ je is meg ál dot ta. Az ün nep fé -
nyét a Bü ki Nõi Kar szín vo na las elõ adá sa tett
még em lé ke ze te seb bé.                               yde
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• Csepreg

Rövid hírek

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter szer ve -
zé sé ben ok tó ber 1-jén, va sár nap le he tõ sé -
gük adó dott Csepreg pol gá ra i nak, hogy
meg néz zék Ti hany ne ve ze tes sé ge it. A ki -
rán du lás és csa pat épí tés im már ha gyo má -
nyos nak mond ha tó, hi szen ez volt a ne gye -
dik ilyen al ka lom. 

Elõ ször Bu da pest re ki rán dul tak a he lyi ek, ta -
valy de cem ber ben pe dig Bécs ne ve ze tes sé ge it
és a hí res ad ven ti vá sárt néz ték meg. Ta vas  szal
a szlo vák fõ vá rost, Po zsonyt fe dez ték fel, s mi vel
mind egyik ki rán du lás na gyon nép sze rû volt, jó
han gu lat ban telt, így nem is volt kér dés, hogy
meg szer vez zék-e a mos ta nit is. A csa pat va sár -
nap reg gel in dult el Csepregrõl, az el sõ meg ál -
ló Ba la ton fü red volt, ahol a Tagore-sétányon és
a Vi tor lás té ren le he tett fris sí tõ sé tát ten ni. A kis
pi he nõ után ha jó ra száll tak, a ha bo kat szel ve ju -

tot tak el a ti ha nyi ki kö tõ be. El sõ út juk a domb te -
tõn ál ló apát ság hoz ve ze tett, ide kis vo nat tal ér -
kez tek, majd egy bel vá ro si csár dá ban el köl tött
kö zös ebéd mel lett osz tot ták meg él mé nye i ket.
Ter mé sze te sen a lát ni va lók kö zül nem hagy ták ki
a Vissz hang-dom bot, a Mar ci pán mú ze u mot és
a táj há za kat sem. A ki rán du lók ren ge te get be -

szél get tek és ne vet tek, sok kö zös fo tó õr zi az
együtt töl tött nap em lé két. Vlasich Krisz ti án el -
árul ta: mi vel ez a ki rán du lás is na gyon jól si ke -
rült, ren ge teg él mén  nyel gaz da god tak, már
most el kezd ték szer vez ni a de cem ber 9-i bu da -
pes ti ki rán du lást, amely so rán a Par la men tet és
az ad ven ti fõ vá ro si vá sárt is meg te kin tik majd,
hi szen az ilyen prog ra mok nak nagy kö zös ség -
épí tõ sze re pük van, amely re szük ség van a mai
vi lág ban. 

HZ

Tihanyba kirándultak
a polgármester invitálására

A leg fi a ta lab bak nak 
is aján dék kal ked ves ked nek

A ha gyo má nyok hoz hí ven Vlasich Krisz tán,
Csepreg pol gár mes te re min den új szü löt tet
meg lá to gat ott ho ná ban, aján dék kal kö szön ti
õket, mint a vá ros új pol gá ra it. Leg utóbb há -
rom kis gyer mek nél járt a vá ros ve ze tõ je.

Szep tem ber
4-én, 13 óra 30
perc kor szü le tett
az õsz el sõ
csepregi kis fi ú -
ja, Var ga Kris tóf.
Ale xand ra és

Pé ter el sõ gyer me ke 3200 gram mal és 42
cen ti mé ter rel ér ke zett a sze re tõ szü lõk höz.

A vá ros la -
kos sá gá nak nõi
sza ka szát erõ sí ti
Galavics Eli za,
aki ugyan csak
szep tem ber 4-
én lát ta meg a
nap vi lá got. Az if jú szü lõk, Krisz ti na és And rás
gyer me ke 3500 gram mal és 52 cen ti vel szü le -
tett, pon to san 12 óra 30 perc kor.

A pol gár -
mes ter a na pok -
ban lá to gat ta
meg ott ho ná -
ban Var ga Sá -
rát, aki szep tem -
ber 20-án szü le -

tett, 21 óra 7 perc kor. A büsz ke szü lõk nek, Ág -
nes nek és Pé ter nek a gyer me ke 4800 gram -
mal és 54 cen ti vel ér ke zett a csa lád ba.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter az if jú szü -
lõk nek ez úton is szív bõl gra tu lál, sok bol dog -
sá got és na gyon jó egész sé get kí ván a csa lá -
dok nak!

HZ
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Az õszi idõ szak ban há rom prog ram is volt
Zsirán. Szep tem ber utol só nap ján a nyug dí ja sok in -
dul tak ki rán dul ni Rév fü löp re, aho vá az ot ta ni nyug -
dí jas klub tag jai hív ták meg a csa pa tot. Azon ban
mi e lõtt a Ba la ton-par ti köz ség be ér kez tek vol na,
út ju kat elõbb Nagy vá zsony fe lé vet ték. A kel le mes
nap sü tés ben meg te kin tet ték a nagy vá zso nyi Ki ni -
zsi vá rat, a bát rab bak meg mász ták a tor nyot is,
majd a vár ral szem ben ta lál ha tó Pos ta Mú ze u mot
is meg lá to gat ták. Petkovits Já nos volt csepregi
pos ta ve ze tõ egy ér de kes fel fe de zést tett: a mú ze -
um ban van ki ál lít va egy „Be tét köny vecs ke”, ame -
lyet 1911-ben a csepregi pos tán nyi tot tak. Ez egy
iga zi ku ri ó zum volt. A nagy vá zso nyi ki ruc ca nás
után a cso port Rév fü löp re vet te út ját, ahol a he lyi
nyug dí ja sok ebéd del vár ták õket és ter mé sze te -
sen mû sor ral is ké szül tek a ven dé gek szó ra koz ta tá -
sá ra. Ké sõbb egy kel le mes sé ta is be le fért még az
idõ be a par ton. Na gyon jó han gu la tú, ba rá ti ta lál -
ko zó volt ezen a dél utá non. A két te le pü lés nyug -
dí ja sai köz ti kap cso lat már jó né hány év re te kint
vis  sza, s re mél jük, so ká ig fenn is ma rad.

Egy hét tel ké sõbb, ok tó ber el sõ szom bat ján a
Zsirai Ének kar fenn ál lá sá nak 20. év for du ló ját ün -
ne pel te. Nagy do log ez egy ilyen kis te le pü lés
éle té ben. Az ének kar tag jai meg hív ták a va la mi -
ko ri ösz  szes ének ka rost, így nem ke ve sen áll hat tak

szín pad ra a mû sor utá ni kö szön tõn. A je len le gi
ének kar tag jai egy órás mû sort ad tak és majd nem
eny  nyi idõ volt an nak a sok-sok fény kép nek a
meg te kin té se, ame lyet vi de ó ba fog lal tak és le ve -
tí tet tek az ér dek lõ dõk nek. Szép em lé ke ket éb resz -
tet tek a né zõk ben. A köz ség pol gár mes te re egy-

egy cso kor vi rág gal kö szön töt te Nagy Hen ri et tet,
az ének kar ala pí tó ját és Tóthné Fe jes Il di kót, aki a
je len le gi ének kar mû vé sze ti ve ze tõ je. Kö szö ne tét
fe jez te ki az el múlt évek mun ká já ért és azért is,
hogy a ren dez vé nye ink rend sze res fel lé põi vol tak
és re mél he tõ leg lesz nek a jö võ ben is. Zá rás ként

az ének kar va cso rá val ven dé gel te meg a meg hí -
vot ta kat. To váb bi mun ká juk hoz ki tar tást és sok örö -
met kí vá nunk!

Ok tó ber kö ze pén egy na gyon kel le mes szom -
ba ti na pon ren dez ték a fa lu ban a Tök Jó Na pot. Ez
volt a 10. al ka lom, hogy ös  sze jött a fa lu ap ra ja-

nagy ja egy kis kö zös sü tés-fõ zés re. Dél -
elõtt a kon dé rok ban fõt tek a fi nom sá -
gok, dél után a há zi asz  szony ok mér het -
ték ös  sze sü té si tu do má nyu kat. A fõ zõ -
ver seny a he lyi nyug dí jas csa pat gyõ zel -
mé vel já rult, akik pin ce pör költ jük kel az
el sõ he lyet sze rez ték meg. De ké szült
még te mes vá ri ser tés to kány, juh tú rós
sztra pacs ka, csül kös bab le ves, ba ko nyi
ser tés pör költ, hagy más, er dei gom bás
vad máj és chi lis bab is. Az éte le ket az ér -
dek lõ dõk meg kós tol hat ták. A dél után
fo lya mán já té kos ve tél ke dõn ve het tek
részt a fér fi ak a nõk el len, volt ma dár -
ijesz tõ ver seny, kam ra tom bo la, kéz mû -

ves kedés, lám pás fel vo nu lás ki csik nek és es te a sö -
tét ben bá tor ság pró ba, han gos si kí tá sok kal kí sér -
ve. Hát így si ke rült ez a nap. Re mél he tõ leg a prog -
ram ra lá to ga tók jól érez ték ma gu kat és a ha gyo -
mány jö võ re sem sza kad meg.

N.P.K.

Õszi rendezvények Zsirán
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La punk má ju si szá má ban ad tunk hírt ar ról,
hogy a Far kas Sán dor Egy let Ol va só kö ri Cso port -
ja dr. Fûz fa Ba lázs iro da lom tör té nész, az él mény -
köz pon tú iro da lom ta ní tás út tö rõ je, mo de rá lá sá -
val a Ma gyar Köl té szet Nap ján Csepregen mu -
tat ta be A Répcevidék köl tõ i nek an to ló gi á ját.
Kis csa pa tunk – több-ke ve sebb köl tõ vel ki e gé -
szül ve – az óta már Mi há lyi ban, Bü kön, az Ün ne -
pi Könyv hét ide jén pe dig Bu da pes ten, a D18-as
köny ves bolt ban és ká vé ház ban is tar tott ha son -
ló, si ke res ren dez vényt.

Ok tó ber 10-én he lyi, bõi és rép ce szent györgyi
ér dek lõ dõk so ka sá ga vár ta csa pa tun kat a Góri
Fa lu ház ban. Né meth Lászlóné Tí mea, a pol gár -
mes ter úr fe le sé ge és a volt bõi kulturigazgatónõ,
dr. Galiotti Csabáné Jut ka szer ve zé sé ben a ka ma -
ra kó rus és Kapolcsi Ot tó ci te rás nép dal ok kal kö -
szön töt tek ben nün ket. Fûz fa ta nár úr re me kül ve -
zet te be és irá nyí tot ta a be mu ta tót. A két szer kesz -
tõ be szél te té se után ta nár nõ ink elõ ad ták a góri
szü le té sû Lökkös An tal és dr. Rozmán Jó zsef atya 2-
2 ver sét. Ez után a je len le võ hét köl tõ mu tat ko zott
be rö vi den, s ol vas ta fel egy-két ver sét. Ezt könyv -
vá sár lás és de di ká lás kö vet te. Majd a Lökkös ven -
dég lõ spe ci a li tá sát, a sült ka csát kós tol ták meg a
sze rep lõk. 

Idé zem a pro fes  szor úr vé le mé nyét a ren dez -
vény rõl és a csa pat ról, me lyet szer kesz tõ tár sam -
nak írt: „…kellemes, szép, ben sõ sé ges es te volt. Ez
egy na gyon em be ri kö zös ség, örü lök, hogy Önök -
kel le he tek — itt min den ki ön ma ga, sen ki nem
akar több nek vagy más nak lát sza ni, és min den ki
örül a má sik si ke ré nek. Ez az õszin te ség hi he tet le -
nül nagy ér ték. A kis lá nyon is az lát szik, hogy fel sza -
ba dult ve lünk, a rép ce la ki köl tõ nõn is, Szi ge ti Il di -

kón is, a dok tor úron, Or bán Gyu rin, min den kin...”
Szer kesz tõ tár sam vé le mé nye: „Ugyan így lá tom,

ér zem a dol go kat. Amit csi ná lunk az egy kul tu rá lis
mis  szió, mi köz ben mi is jó irány ban vál to zunk, to le -
ran ci át és em ber sé get ta nu lunk és adunk egy -
más nak. A kö zön sé günk is min dig meg ér tõ és el fo -
ga dó. Górban kü lö nö sen fi gyel mes hall ga tó sá -
gunk volt. Na gyon jól meg szer vez ték az es tün ket.
Min den ki fel sza ba dult és ki nyílt.” S ez még nem
min den. Zsu zsa két éve nem írt ver set. Most, a góri
est ha tá sá ra is mét ih le te lett, s pa pír ra ve tet te a kö -
vet ke zõ so ro kat:

T. Mol nár Zsu zsan na: Gór
Ál dott, szép fa lu si est,
sze líd ok tó be ri ég alatt
hull nak a fa le ve lek
s a ver sek le vél sza vai
benn a kul túr te rem ben.
Le beg nek, s lá gyan, sze lí den
meg érin tik az ar co kat.
A sza vak, a mon da tok
lomb hul lá sá ban lám pás ként 
ra gyog nak a sze mek. 
Van még tér,
hol a gon do lat meg él,
hol a köl tõ sza va szól,
az ér te lem, az ér ze lem
el idõz a lel ke ken,
csil log nak a sze mek,
üze ne tet kül de nek –
mondd to vább a ver se det!

Sárváry Lász ló már más nap ver set írt góri ta -
pasz ta la ta i ról:

„Akik tol lat fog tak” Sárváry Lász ló: Akik tol lat fog tak
A góri kö tet be mu ta tó utó rez gé se...
Akik tol lat fog tak
Le en dõ ol va só ik kal ta lál koz tak.
Be mu tat ko zás, élet rajz moz za na tok,
Kö té sek, kö tõ dé sek, fel idé zett ré gi pil la na tok.
Fûz fa ár nyán „if jú” köl tõk né pe
Zsi ba szõ rû csi bék nem ze dé ke
Ver se i vel ke rül te rí ték re.
Nap ként szi por káz ki nek a Te rem tõ
A sza vak kön  nyed sé gét ad ta,
A hall ga tó ság ki tö rõ taps sal fo gad ta.
El bû völt az em be ri kö zel ség,
Már nem szi ge te lünk, kö ze le dünk.
Ba rá ti szó, ke dé lyes be szél ge tés,
Nem erõ sza kos tér-nye rés.
Hab a tor tán a va cso ra.
A Lõkkös bo ro zó asz ta la.
Ez ki vé te le sen nem hír la pi ka csa!
Fo gódz kodj meg! Iga zi!
Krump li kö ret, pá rolt ká posz ta,
S ha nem ve zetsz, egy po hár bur gun di.
Az egész bõl ami meg ma radt,
az kel le mes em lék, emel ke dett han gu lat.
A va cso ra vé gén
a ka csa nya ka, csak a nya ka!

Idén még vá runk meg hí vást egyik kö ze li fa lu -
ból. Jö võ re pe dig el vis  szük a ki ad ványt és köl tõ in -
ket Szom bat hely re és Sop ron ba is. Mert a pro fesz -
 szor urat idéz ve „a ver sek bor zasz tó an fon to sak, de
min den vers iga zá ból csak ürü gye a ta lál ko zás -
nak, em be rek, sza vak, idõk találkozásának… Va -
la mi lyen mó don va ló ban igaz a sza bály, hogy a
meg ér tés leg ma ga sabb ren dû abszt rak ci ó ja, esz -
kö ze, le he tõ sé ge a nyelv, s a nyelv nek a leg att rak -
tí vabb ter mé ke a vers, a költészet…” Ze ne és „iro -
da lom nél kül le het él ni, csak nem ér de mes!”

Sá gi Fe renc
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Az 1956-os For ra da lom és
Sza bad ság harc 61. év for du ló ja
al kal má ból ren dez tek meg em lé -
ke zést Csepregen, a Pro me ná -
don. Az ün nep sé gen Finta Jó zsef
plé bá nos fel szen tel te a Büsz ke -
ség pon tot, mely mél tó em lé ket
ál lít a hõ sök nek. 

Ok tó ber 23-án, reg gel 9 óra kor
kez dõ dött az ün nep ség, el sõ ként
Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros pol -
gár mes te re mon dott ün ne pi be szé -
det, mely ben hang sú lyoz ta, hogy
ok tó ber 23-a az 1956-os For ra da -
lom és Sza bad ság harc em lék nap -
ja, ez a nap a ter ror és az el nyo más
el le ni hõ si küz de lem re, a sza bad -
ság sze re te té re em lé kez tet. Hoz zá -
tet te, hogy az 1956-os for ra da lom
tör té nel münk azon rit ka pil la na tai
kö zé tar to zott, ami kor szin te az
egész or szág egy em ber ként lé pett
fel egy kö zös ügy ér de ké ben. 1956.
ok tó ber 23-án a ma gya rok a sza -
bad sá got vá lasz tot ták.

- Ma el sõ sor ban azok em lé ke
elõtt tisz tel günk, akik azért ál doz ták
fel kar ri er jü ket, sza bad sá gu kat, sõt
éle tü ket is, hogy meg te remt se nek
egy sza bad, füg get len, de mok ra ti kus
or szá got – foly tat ta a pol gár mes ter. -
Nem raj tuk múlt, hogy 1956-ban ez
nem si ke rül he tett. Még is ha tal mas ré -
szük volt ab ban, hogy ma egy sza -
bad, füg get len, de mok ra ti kus Ma -
gyar or szá gon él he tünk.

Ki de rült, hogy Csepreg Vá ros tör -
té ne té ben ki emel ke dõ sze re pet ját -
szik az 1956-os for ra da lom. A ma -
gyar el len ál lá si moz ga lom csepregi
fegy ve res ös  sze es kü vé sé nek kap -
csán már 1950-ben tet ten ér he tõ ek
azok a fo lya ma tok, me lyek a for ra -
da lom ki rob ba ná sá ig ve zet tek. Az
ese mény nek azon ban ed dig csak
egy sze rény em lék táb lá ja volt a mû -
ve lõ dé si ház fa lán, mi vel a mél tó
meg em lé ke zé sek nek he lyet adó
szín tér ki ala kí tá sa ed dig meg ha lad ta
a vá ros erõ for rá sa it. Ágh Pé ter
Csepreg or szág gyû lé si kép vi se lõ jé -
nek kez de mé nye zé sé re a Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta pá lyá za tot
nyúj tott be az 1956-os Em lék bi zott -
ság hoz, mely si ker rel járt.

Az ’56-os Em lék bi zott ság 7 mil lió
Fo rint tá mo ga tást biz to sí tott, Ka rá -
csony Sá ra ter ve zõ és Ve res Gá bor
szob rász mû vész ál tal ter ve zett és ki vi -
te le zett mû meg va ló sí tá sá hoz. Az ön -
kor mány zat to váb bi 8 mil lió ön erõt
vál lalt a tel jes költ ség ve tés bõl, me -
lyet Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr ál -
tal ve ze tett Ma gyar Kor mány, 2017.

ok tó ber 3-án meg ho zott tá mo ga tó
dön té sé vel át vál lalt a vá ros tól.

Vlasich Krisz ti án el árul ta, hogy a
Pro me nád, me lyen az új Büsz ke ség -
pont em lék mû he lyet ka pott, köz vet -

le nül csat la ko zik az ’56-os ese mé -
nyek hez, mi vel a tér pad ja in vi tat ták
meg a részt ve võk az ak tu á lis ese mé -
nye ket, for mál ták rend szer kri ti ká ju kat.
A Pro me nád már je len leg is em lé ket
ál lít a vá ros hõ se i nek. Hisz itt ta lál ha tó
az 1621-es vé reng zés 1223 vér ta nú -
já nak em lék táb lá ja, az el sõ és má so -
dik vi lág há bo rús hõ si em lék mû és a
ma gyar el len ál lá si moz ga lom
csepregi fegy ve res ös  sze es kü vé sé -
nek em lék táb lá ja. Így nem is ke rül he -
tett vol na jobb hely re ’56 hõ se i nek
mél tó em lé ket ál lí tó mû. 

Az em lék mû vön be mu tat ják
Csepreg tör té nel mé nek je le nõs ese -
mé nye it, és meg je le nik a tör té nel mi
vá ros cí me re is. 

A tér fe lõl az át hi da ló kõ be vés ve
lát ha tó az 1956-os év szám, és a jobb
ol da li tar tó pil lé ren az 56-os meg tor -
lás ál do za ta i nak ne vei egy-egy fe ke -
te grá nit lap ra vés ve. A pol gár mes ter
ki emel te, hogy ezek a ne vek azt üze -
nik, hogy mi, mai ma gya rok az ön -
be csü lé sünk kel, ös  sze tar to zá sunk kal
és ki tar tá sunk kal meg vált hat juk 21.
szá za di sza bad sá gun kat és mél tó sá -
gun kat. Hi szen ma is küz de nünk kell
azért, hogy az elõ de ink ál tal ki ví vott
ér té kek, a sza bad sá gunk meg ma -
rad jon.  

A pol gár mes ter után Majthényi
Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö -
ke mon dott be szé det, aki kö szön tõ jé -
ben gra tu lált a tér ség or szág gyû lé si
kép vi se lõ jé nek és a vá ros pol gár -
mes ter ének az 1956-os em lék mû –
Büsz ke ség pont meg va ló su lá sá hoz.

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ
be szé dé ben el mond ta, hogy ez az
al ko tás egy el be szé lõ em lék mû.

Egyik ol da lán mész kõ la pok ra kód -
nak egy más ra, me lye ken Csepreg
szá mot te võ tör té né sei sze re pel nek. A
má sik ol dal e sok tör té nés kö zül ki ra -
gad egyet: ’56-ot és fel idé zi a he lyi

el ítél te ket. Ez az em lék mû el be szé li
ne künk Csepreg múlt ját, ami vel ar ra
tö rek szik, hogy büsz ke sé get éb resz -
 szen ben nünk. Hív hat nánk akár a
büsz ke ség ívé nek és ka pu já nak is, hi -
szen ezt ol vas va lát hat juk, hogy év -
szá zad ok vi ha ra in, oly sok ki hí vás el -
le né re meg ma radt Csepreg. Mu tas -
sák meg ezért gyer me ke ik nek, uno -
ká ik nak, hogy tud ják, hogy szü le ik,

nagy szü le ik mi lyen he lyet te kin te nek
az ott ho nuk nak és eb bõl szü les sen az
õ szí vük ben is büsz ke ség, amely mo -
ti vál hat. Így ez az em lék mû ösz tö nöz.
Ha szem ügy re vet tük, ak kor bá to rít,

hogy mi ként Csepreg
min den nem ze dé ke, -
így az ’56-osok - úgy a
mi is és az utá nunk kö -
vet ke zõk is épít sük to -
vább a vá rost és a Ha -
zát, mun kánk kal és
helyt ál la sunk kal. Al -
kos sunk olyat, ami jó
és ma ra dan dó!

Az em lék mû vet
meg ál dot ta Finta Jó -
zsef plé bá nos. Az ün -
ne pi mû sor ban köz re -
mû kö dött Csepreg Vá -
ros Fú vós ze ne ka ra
Egye sü let, va la mint a
Far kas Sán dor Egy let. 

A részt ve võk meg ko szo rúz ták a
vá ros új, 1956-os Büsz ke ség pont em -
lék mû vét, a Fegy ve res Ös  sze es kü vés
em lék táb lá ját és a II. Vi lág há bo rús
em lék mû vet is, majd ez után a szín -
ház ba vo nul tak az em lé ke zõk, ahol a
Szent Mi hály Sze ke re Ván dor szín ház
elõ adá sá ban néz het ték meg az
1956. Nem ze tünk „leg tisz tább ál do -
zá sa” cí mû da ra bot.                     HZ

Fel avat ták és fel szen tel ték 
az új ’56-os em lék mû vet
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• Bük
Is mét fõz ték a le csót 
So ha en  nyi csa pat nem je lent ke zett a bü -

ki le csó fõ zõ ver seny re. Az idõ ki vá ló volt: a fõ -
zés re és a kul tu rá lis prog ra mok ra is, ame lyek

kí sér ték a ren dez vényt. Az elõ zõ évek hez ha -
son ló an a bü ki sak ko zók nyer ték a ver senyt
egy ri zses le csó kü lön le ges ség gel.

Yde

Rövid hírek

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ták át ok -
tó ber 18-án Csepregen az új sport par kot. A
Ma lom kert ben 40 négy zet mé ter alap te rü -
le tû, gu mi tég la-bo rí tá sú rész épült ki, ame -
lyen 5 új sport esz közt he lyez tek el.

Az ün ne pé lyes áta dón Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter kö szön töt te a je len lé võ ket. Utalt a
kez de tek re: a kor mány egy 2016-os ha tá ro za tá -
ban dön tött a Nem ze ti Sza bad idõs – Egész ség
Sport park Prog ram ról, amely nek alap ve tõ cél ja,
hogy az or szág mi nél több
te le pü lé sén olyan kö zös sé -
gi te re ket ala kít sa nak ki,
ahol va la men  nyi kor osz tály
ak tí van tölt he ti el a sza bad -
ide jét. Csepreg ön kor -
mány za ta pá lyá zott: en nek
ered mé nye ként épül he tett
meg a sport park ki csik és
na gyok örö mé re Csepreg
zöld szí vé ben, a Ma lom kert -
ben. A pol gár mes ter hoz zá -
tet te, az ön kor mány zat fon -
tos nak tart ja az egész sé ges
élet mód ki ala kí tá sát, de
nem csak a fi a ta lok ra gon -
dol tak a be ru há zás meg va ló sí tá sa kor, ha nem
sze ret nék, ha az idõ sebb ge ne rá ció tag jai is
öröm mel ven nék bir to kuk ba az új esz kö zö ket.

A vá ros zöld szí vé ben lé võ új tér meg fe lel a
mo dern kor el vá rá sa i nak: 40 négy zet mé ter
alap te rü le tû, gu mi tég la-bo rí tá sú új rész épült ki,
ame lyen 5 új sport esz közt he lyez tek el. A sport -
park ban im már le he tõ ség van hú zódz kod ni, fek -
võ tá ma szoz ni, has- és hát iz mot erõ sí te ni. S emel -
lett még egy fon tos tu laj don sá ga van: a kö zös
spor to lás egy ben le he tõ ség a rend sze res ta lál -
ko zás ra is, a ba rá ti kap cso la tok ápo lá sá ra, a
kö zös ség épí té sé re. 

Ahogy Vlasich Krisz ti án fo gal ma zott: a ját szó -
té ri hin ta, csúsz da és má szó ka a gyer me kek szá -
má ra je lent ki kap cso ló dást, a park ban pe dig
el sõ sor ban a fel nõtt spor tol ni vá gyók tölt he tik el
ak tí van a sza bad ide jü ket, így a csa lá dok szá -
má ra egy kön  nyen hoz zá fér he tõ, in gyen hasz -
nál ha tó sza bad té ri lé te sít mény ké szült. A pol gár -
mes ter kö szö ne tet mon dott a kor mány újabb je -
len tõs tá mo ga tá sá ért és Ágh Pé ter Csepreg or -

szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek az újabb si ke res kö -
zös mun ká ért.

Az óvo dá sok sü ni cso port já nak dal la mos,
moz gás ra ösz tön zõ mû so ra után, Ágh Pé ter kép -
vi se lõ kö szön töt te a meg je len te ket és a fel lé põ -
ket, majd a ki csik be mu ta tó ja kap csán meg je -
gyez te, kis gyer me kes apu ka ként jól is me ri a fel -
csen dült da lo kat, öröm mel kí sér te fi gye lem mel a
pro duk ci ót. El mond ta, hogy a sport park to váb bi
fej lesz té sén dol goz nak a vá ros pol gár mes te ré vel,
hi szen egy nagy sza bá sú terv meg va ló sí tá sa, a

Ma lom kert rek re á ci ós meg újí tá sa a cél a köz ked -
velt csepregi sza bad idõ park ban. Hang sú lyoz ta,
hogy er re 100 mil lió fo rin tot nyert a vá ros, de
azon dol goz nak, hogy a kor mány to váb bi for rást
biz to sít son az el kép ze lé sek meg va ló sí tá sá hoz. Ez
egye bek közt a ját szó tér bõ ví té sét, a Ma lom ker ti
li ge tes te rü let tel jes ki épí té sét, és sport lé te sít mény
mo der ni zá ci ó ját fog lal ja ma gá ba. A kép vi se lõ
el mond ta azt is, hogy a he lyi ek büsz ke sé ge le het
az is, hogy Vas me gyé ben egye dül Csepreg pá -
lyá za tát fo gad ta be si ke re sen a Nem ze ti Sza bad -
idõs – Egész ség Sport park Prog ram.

A be szé dek után a kép vi se lõ-tes tü let tag ja i val
kö zö sen ad ta át az újon nan lé te sült sport par kot a
vá ros pol gár mes te re és Csepreg or szág gyû lé si
kép vi se lõ je, majd pe dig a he lyi fi a ta lok: Erdõdi
Krisz ti án, Ke resz tes Ro land, Lõrincz Ben ce,
Mlinarics Be ne dek és Zsömbölyi Zolta lát vá nyos,
sok szor lé leg zet el ál lí tó be mu ta tó ját lát hat ta a
szép szám ban meg je lent la kos ság, akik az áta dó
után ki is pró bál hat ták az esz kö zö ket.

HZ

Átadták a sportparkot 
a város zöld szívében
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Csepregen a Dr. Csepregi Hor váth Já nos
Ál ta lá nos Is ko la és Alap mû vé sze ti Is ko la
teg nap ren dez te meg Pá lya ori en tá ci ós Nap -
ját, ame lyet a 2017/2018-as tan év rend jé rõl
szó ló ren de let, ta ní tás nél kü li mun ka nap -
ként je lölt meg. Cé lunk a ha gyo má nyos, va -
la mint Csep regre jel lem zõ szak mák be mu ta -
tá sa kis di ák ok szá má ra.

A dél elõtt 8.00 órá tól dé lig tar tó prog ram sok
meg le pe tést tar to ga tott.   Háromi Je nõ meg bí -
zott in téz mény ve ze tõ kö szön töt te a je len lé võ ket,
akik fõ leg kör nye ze tük bõl ke rül tek ki. 

Az AU LA pi ac tér ré vál to zott, ahol vi rág kö té -
szet, koz me ti ka, ba ba ké szí tés, szer szám ké szí tés,
in for ma ti kai be mu ta tó, vaj kö pü lés vár ta a di á -
ko kat.

A prog ra mon min den ta nu ló részt vett, élet -
ko rá nak meg fe le lõ tá jé koz ta tást il let ve in te rak tív
be mu ta tó ré sze se le he tett. 

Elõ adók, mes te rek: 
• Szemenyei Szil via

– ba ba ké szí tõ • Köõ
Vi rág – vi rág kö té szet •
Gelle Má ria Kor mány -

hi va tal – sze mé lyi ség -
tesz tek, ön is me ret •
Nyá ri Gab ri el la – koz -
me ti kus • Csá ki Ivett
pá lya ori en tá ci ós –

pá lya ori en tá ció szak ta nács adó VMKIK • Ná -
dasdy Ta más Szak gim ná zi um, Szak kö zép is ko la •
Di ák elõ adók: 15 ré gi di ák tar tott elõ adást ki sebb
tár sa i nak

Pi ac tér: szak mai be mu tat ko zá sa a
Csepreg és vi dé ke cé ge i nek

• Uniriv Kft. • Nádasdy Ta más Szak kö zép is ko la
• Evan gé li kus Me zõ gaz da sá gi, Ke res ke del mi és

In for ma ti kai Szak kép zõ Is ko la • Szemenyei Szil via –
ba ba ké szí tõ • Köõ Vi rág – vi rág kö té szet • Nyá ri
Gab  ri el la – koz me ti kus, fod rász, pe di kûr • Hor -
váthné Nagy Tün de - tej kö pü lés.

Egyéb prog ra mok: Vincze Il di kó csil la gász,
aki a ter mé szet tu do mány ok fon tos sá gá ra hív ta
fel a fi gyel met. Ku tya koz me ti kus be mu ta tó. Fa lu -
mú ze um lá to ga tás. Gu mi szer viz üzem lá to ga tás
Eredics Vil mos kis vál lal ko zó nál. 

17.00 óra Pá lya vá lasz tá si szü lõi ér te kez let- kö -
zép is ko lák be mu tat ko zá sa:  több mint 15 kö zép fo -
kú in téz mény kép vi se le té ben pá lya vá lasz tá si ér te -
kez let 7-8. osz tá lyos ta nu lók és szü le ik szá má ra.

Kö szö net az in téz mény pe da gó gu sa i nak a
si ke res ren dez vény meg szer ve zé sért.

Háromi Je nõ
mb. igaz ga tó

Pá lya ori en tá ci ós nap Csepregen
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• Csepreg
Er dõn, he gyen ke resz tül
– Avar ta po só tú ra az Al pok al ján

A csepregi szõ lõ hegy be és er dõ be in vi tál -
ta egy kis gya log lás ra Tóth Mar cell tú ra szer ve -
zõ ok tó ber 21-ére a ter mé szet sze rel me se it, a
szép kör nye zet re vá gyó kat. Er re az idõ re a
szü re te lés be fe je zõ dött, az új bo rok már a hor -

dó ban pi hen nek. Az éven te ren de zett ese -
mény re, az õszi tú rá ra idén a szo kott nál jó val
töb ben ér kez tek. Öröm te li, hogy a csepregi fi -
a tal ság is nagy lét szám mal kép vi sel tet te ma -
gát. Szá mos ven dég ér ke zett nem csak a köz -
vet len kör nyék bõl, ha nem az or szág min den
tá já ról: Szom bat hely rõl, Moh ács ról, Bu da pest -
rõl, Kiskunmajsáról. Egy kiskunmajsai ba rá ti
cso port már évek óta vis  sza tér er re az al ka -
lom ra, mert na gyon tet szik ne kik a kör nye zet,
a ha gyo má nyo san jó han gu lat (mo dern ki fe -
je zés sel fíling) és az, hogy mi lyen ba rát sá go -
sak a tú ra tár sak. Elõ ször re giszt rál nia kel lett

ma gát min den ki nek, utá na in dult el a ve ze tõ
után a lel kes csa pat. Szo kás sze rint a pi he nõ -
ként be ik ta tott meg ál lók nál egy-egy bo ros -
gaz da kí nál ta a pin cé jé bõl kü lön fé le fi nom
csepregi bo rok kal az ér ke zõ ket.

Az egyik ál lo más volt a ré gi Gesz te nyés
kuny hó, amely nek kö ze lé ben áll a leg alább
250 éves, le gen dás Be tyár fa. Utá na az er -
dész ház nál tar tot tak szü ne tet a me ne te lõk,
majd a Rámokon vár ta nyi tott pin ce a le hul -
lott fa le ve le ket ta po só kat. Ott el sza val ták Ara -
nyo si Er vin Õszi fák cí mû köl te mé nyét. A Fel sõ
Han gán is fo gad ták borosgazdák a ven dé -
ge ket, a tú ra vé gén pe dig Tóth Mar cell pin -
cé jé ben ré sze sül tek har mo ni ka szó val fû sze re -
zett szí ves ven dég lá tás ban a meg fá radt tú rá -
zók. Iga zi ve rõ fé nyes õszi idõnk volt, csak dél -
után csö pö gött egy ki csit az esõ. A hegy és az
er dõ is gyö nyö rû szí nek ben pom pá zott. Akik
el jöt tek, nem bán ták meg, mert ala po san fel -
töl tõd het tek, ki kap cso lód hat tak.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

25 év vel ez elõtt, a hor vát-szerb há bo rú ide jén,
Horvátzsidány hor vát or szá gi me ne kül te ket fo ga -
dott be. A Mál tai Sze re tet szol gá la ton ke resz tül je -
lent ke zett me ne dék adás ra há rom kör nyék be li fa -

lu, Peresznye, Ól mod, Horvátzsidány. Fa lunk ba
egy busz nyi di ák, pon to sab ban egy egész osz tály
ér ke zett egy eszé ki ál ta lá nos is ko lá ból. A di á kok
szü le ik nél kül ér kez tek, né hány ta nár kí sé re té ben,
akik a jó pár hó nap nyi itt tar tóz ko dá suk alatt pró -

bál ták, a kö rül mé nyek hez ké pest a leg meg fe le -
lõb ben foly tat ni a gye re kek ta ní tá sát. Mind a ta -
ná rok, mind a gye re kek he lyi la ko sok nál, csa lá -
dok nál kap tak szál lást ez idõ alatt. 

Horvátzsidány Nem ze ti sé gi Ön kor mány za -
ta ne gyed év szá zad el tel té vel ta lál ko zót szer -
ve zett az ak kor me ne kü lõ gyer me kek, ta ná rok

és a me ne dé ket adó csa lá dok ré szé re. Az ak -
ko ri gye re kek ma már fel nõtt em be rek és csa -
lád ja ik van nak, aki ket a ta lál ko zó ra ma guk kal
hoz tak.

2017. szep tem ber 30-án, szom ba -
ton ér kez tek a nagy iz ga lom mal várt
ven dé gek. So kuk kal a csa lá dok a
mai na pig tart ják a kap cso la tot, de
vol tak olya nok, akik nél ez a kap cso lat
idõ köz ben meg sza kadt, vi szont az el -
sõ ta lál ko zás pil la na tá ban az em lé -
kek, az is me rõs ar cok hir te len fel élén -
kül tek min den ki ben. A ven dé ge ket a
hos  szú uta zás után kö zös ebéd del
vár ták a he lyi ek az Öre gek ott ho na
épü le té ben, mi a latt hos  sza san be -
szél get tek, em lé ke ket idéz tek a ré gi
is me rõ sök. A dél után fo lya mán a he lyi
cso por tok egy kis kultur mû sor ral ké -
szül tek a ven dé gek nek, be bi zo nyít va
azt is, hogy még min dig ápol ják
anya nyel vü ket, hor vát kul tú rá ju kat,
ha gyo má nya i kat, ezt pe dig egy élõ -
ze nés, be szél ge tõs est kö vet te.

A ven dé gek most is csa lá dok nál kap tak szál -
lást, so ku kat ugyan az a csa lád lát ta ven dé gül,
mint an nak ide jén.

Más nap, va sár nap a he lyi ek kel együtt, a
hor vát ven dé gek részt vet tek a szent mi sén, ahol

Dumovits atya kü lön kö szön töt te az ér ke zõ ket és
ma ga is meg osz tot ta sze mé lyes em lé ke it a je -
len lé võk kel. Kö zös ebéd és is mét hos  szas be szél -
ge tés után ven dé ge ink tõl bú csút vet tünk, de
nem örök re, ugyan is õk már szer ve zik az újabb
ta lál ko zót, de ez út tal Eszé ken.

Steiner Mirjana

25 évvel ezelõtt...
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Csepreg vá ros több te rü le tén foly nak je len tõs
fej lesz té sek: je len leg is a te le pü lés több pont ján
lát hat nak ak tív mun kát, ki vi te le zé se ket a vá ros ban
élõk. Az el múlt évek ben a la kos ság örö mé re a vá -
ros ve ze tés meg al kot ta az út- és jár da fel újí tá si
prog ram ját, amely nek meg va ló sí tá -
sát a vá ros ve ze tõ je, Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter ko mo lyan is vett, an nak
meg va ló sí tá sá hoz lát ha tó an min den
kö vet meg moz gat. Eb ben a mun ká -
ban ko moly szö vet sé ge se a kor mány
és Ágh Pé ter, Csepreg or szág gyû lé si
kép vi se lõ je is.

A tu da tos dön tés ho za tal nak kö -
szön he tõ en ta valy már el ké szült a
Cso ko nai és a Szom bat he lyi ut ca,
idén au gusz tus ban pe dig a meg újult
Fe hér ut cát ve het ték bir tok ba a he lyi -
ek. Az em lí tett ut cák fel újí tá sa után
most újabb öt te rü le ten kez dõ dött mun ka. Az Al kot -
mány ut ca ki vi te le zé se mel lett pár hu za mo san az
el múlt he tek ben meg kez dõ dött a Zrí nyi ut ca fel újí -
tá sa. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond ta,
hogy ép pen most újul meg a csa pa dék víz-el ve ze -
tés, majd az út bur ko lat is a Zrí nyi ut cá ban. Az ut ca
tel jes hos  szá ban el vég zi a ki vi te le zõ a víz el ve ze tõ
ár kok re konst ruk ci ó ját. Majd nem 1,3 ki lo mé te ren

újul meg a csa tor na há ló zat: kot ró gé pek kel ki tisz tít -
ják, majd be ton alap pal bur kol ják a vizesárkok al -
ját, a kön  nyebb tisz tí tás ér de ké ben, va la mint szab -
vá nyos át ere sze ket épí te nek a ka pu be já rók elé. A
meg lé võ át ere sze ket el bon tot ták, he lyük re új, egy -

sé ges mé re tû be ton át ere sze ket épí te nek. A Zrí nyi
ut cá ban 1289 mé ter hos  szan hoz zák rend be az ár -
ko kat, és új asz falt bur ko la tot is épí te nek. Eh hez a ki -
vi te le zé si sza kasz hoz csat la ko zik még a Bog nár Ig -
nác ut ca híd utá ni ré sze, ahol szin tén új esõ víz-el -
ve ze té si rend szert ala kí ta nak ki 596 mé te ren. 

Mind ez jó hír az itt élõk nek, hi szen hos  szú éve -
kig vár tak er re, és sok ál mat lan éj sza ká juk volt a

por és a szen  nye zõ dés okoz ta kel le met len sé gek
mi att, amit a mos ta ni be ru há zás vég leg or vo sol
majd.

– Ígé re tünk nek meg fe le lõ en fel szá mol juk az Al -
kot mány és Zrí nyi ut ca cik lu so kon át hú zó dó hi á -
nyos sá ga it, s meg nyug ta tó mó don el vé gez zük a
fel újí tá si mun ká la to kat – mond ta a pol gár mes ter. A
vá ros ve ze tõ je ki emel te, hogy a Te rü let- és Te le pü -
lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram és a Bel ügy mi nisz té -
ri um se gít sé gé vel több száz mil lió fo rin tot költ a vá -
ros az út ja i nak és víz el ve ze tõ-rend sze ri nek rend be -
té te lé re, amely re a ko ráb bi év ti ze dek ben ilyen
nagy ság rend ben nem volt pél da.

Jó hírt mon dott a Tak sony ut cá ban és a Tak -
sony köz ben élõk nek is, ami kor Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõt tá jé koz tat ta a je len le gi be ru há -
zá sok ról: most már min den en ge dély bir to ká ban
van az ön kor mány zat, így 2017. ok tó ber 11-én át -
ad ták a ki vi te le zõ nek a mun ka te rü le tet ezek ben
az ut cák ban is. Hoz zá tet te, ha az idõ já rás en ge di,
ak kor még eb ben az év ben ne ki lát nak itt is a csa -
pa dék víz-el ve ze tõ rend szer ki épí té sé nek. Egész
Vas me gye, ben ne Csepreg fej lõ dé sé ért is dol go -
zunk, mely nek újabb bi zo nyí té ka ez a fej lesz tés. A
mun kát to vább foly tat juk – mond ta el Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ. 

HZ

A Zrínyi utca is teljesen megújul
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• Szakony
Szakony Köz ség Ön kor mány za ta meg kezd te

a te le pü lé sek tel jes te rü le té re vo nat ko zó te le pü -
lés ké pi ar cu la ti ké zi könyv és te le pü lés ké pi ren -
de let ké szí té sét, mely nek té má já ban la kos sá gi
fó ru mot szer ve zett ok tó ber 9-én. A fó ru mon a ké -
zi könyv ös  sze ál lí tá sá hoz kér ték a je len lé võk ak tív
se gít sé gét. 

Ok tó ber 20-án a Szakonyi Kis tér sé gi Könyv tár
ün ne pi meg em lé ke zés re hív ta a te le pü lés la kó -
it. Ke gye le ti mé cses-gyúj tás sal, do ku men tum-fil -
mek ve tí té sé vel em lé kez tek 56 hõ se i re, ár tat lan
ál do za ta i ra. 

Lu ther Már ton öt száz év vel ez elõtt ok tó ber
31-én sze gez te fel a wit ten ber gi vár temp lom ka -
pu já ra hí res 95 té te lét. Az év for du ló tisz te le té re
szer ve zett or szá gos ren dez vény so ro zat ban a
Szakonyi Evan gé li kus Egy ház köz ség is be kap -
cso ló dott. Ok tó ber 29-én ün ne pi úr va cso rás re -
for má ci ói is ten tisz te le tet tar tot tak az evan gé li kus
temp lom ban. Ok tó ber 30-án: Re for má ció 500
em lék dél utá non, áhí ta ton, a re for má ci ó ról szó ló
elõ adá son ve het tek részt a je len lé võk, ezt kö ve -
tõ en idõ kap szu la el he lye zé sé re ke rült sor a
temp lom ban. Ok tó ber 31-én han gos be mon dó-
au tó jár ta a fa lut, így rö vid ide ig a te le pü lés min -
den ré szén hall ha tó volt a 95 té tel. 

ada

Rövid hírek

A ta va lyi or szá gos Nyug dí jas Ki Mit Tud ki -
emelt arany mi nõ sí té sé nek ered mé nye ként a
Nyug dí jas Ének kar min den tag ja cso dá la tos
kiránduláson vett rész szeptember végén, tudtuk
meg a kórus vezetõjétõl Hárominé Orbán Erika
al  pol gár mes ter tõl.

A gernyeszegi cso dá la tos fo gad ta tás, az el lá -
tás mel lett ren ge teg ma ra dan dó él ményt hoz tak

ha za ta risz nyá juk ban. Egyik leg na gyobb él mé -
nyük ta lán, hogy Ma ros vá sár he lyen a Kul túr pa lo ta
Hang ver seny ter mé ben meg szó lal tat hat ták a ma -
gya rok vi lág him nu szát. Az uta zá suk so rán meg is -
mer ked tek Ko lozs vár ral, Ma ros vá sár hel  lyel, Se ges -
vár ral, gyö nyör köd tek a Bé kás-szo ros és a Gyil kos

tó cso dá la tos szép sé gé ben. Meg te kin tet ték
Szovátán a Med ve-ta vat, kú rál hat ták ma gu kat a
parajdi só bá nyá ban. Nép mû vé sze ti tár gya kat,
szõt te se ket vá sá rol hat tak Korondon, fõ haj tás sal
em lé kez tek Ta má si Áron sír já nál Farkaslakán.

Kö szö ne tet mon da nak Csepreg ön kor mány -
za tá nak, hi szen a kó rust tá mo ga tó anya gi hoz -
zá já ru lá su kat er re az út ra for dí tot ták. Ter mé sze -

te sen kö szö nik al pol gár mes ter as  szony nak is
eze ket a cso dá la tos na po kat: õ vit te el õket a
ver seny re, és ez zel le he tõ vé tet te, hogy élet re
szó ló él mé nye ket sze rez ze nek. Úgy gon dol ják,
iga zi kö zös ség ként tér tek ha za, sok-sok új ba rá -
tot sze rez tek ma guk nak.                              yde

Erdélyben jártak 
a Csepregi Nyugdíjas Énekkar tagjai
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Az INTERREG V-A Auszt ria-Ma -
gyar or szág Prog ram ban meg va ló -
su ló PaNaNet+ pro jekt egyik ki -
emelt cél ja a sé rült és fo gya ték kal
élõ gyer me kek ter mé sze ti él mény -
szer zé sé nek elõ se gí té se kör nye ze ti
ne ve lé si prog ra mo kon ke resz tül. A
Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság ma gyar és oszt rák kör nye ze ti
ne ve lõk nek, sé rült gyer me kek kel
fog lal ko zó pe da gó gu sok nak szer -
ve zett ta nul mány utat Nürn berg tér -
sé gé ben, hogy az ot ta ni jó gya kor -
la to kat sze mé lye sen meg is mer ve
és át él ve 2018-ban ma gyar és
nem zet kö zi szak ér tõk re-, il let ve a
mint egy 30-35 részt ve võ kö zös sé gi
tu dá sá ra épít ve va ló sít sa meg to -
vább kép zé si prog ram ját.

„Nem ze ti par ki kör nye ze ti ne ve -
lõ ként meg ta pasz tal tuk azt, hogy a
kü lön bö zõ fo gya ték kal élõ gyer -
me kek indoor és outdoor kör nye ze -
ti ne ve lé sé hez hi á nyos a fel ké szült -
sé günk. Ugyan ak kor azt is tud juk,
hogy e gyer me kek élet mi nõ sé gé -
nek ja ví tá sá ban ko moly le he tõ sé -
gek rej le nek, ha a ter mé sze ti él -
mény szer zés le he tõ sé gét mi nél in -
kább ké pe sek va gyunk ki ter jesz te ni
szá muk ra. A pro jekt ke re té ben ma -
gyar és oszt rák nem ze ti par ki, na -
túr par ki és ci vil szer ve ze tek ben dol -
go zó kör nye ze ti ne ve lõk nek, va la -
mint a fo gya ték kal élõ gyer me ke -
ket fej lesz tõ pe da gó gu sok ré szé re
nyí lik le he tõ ség, hogy el sa já tít has -
sák azo kat a tech ni ká kat, ame lyek
ré vén a ter mé sze ti él mény szer zés
ma gas szín vo na lon biz to sít ha tó e
gyer me kek ré szé re is.” - mond ta el
Fersch At ti la a Nem ze ti Park osz tály -
ve ze tõ je, a prog ram szak mai ko or -
di ná to ra.

A to vább kép zés el sõ lé pé se -
ként úgy ne ve zett mo ti vá ci ós ta nul -
mány úton vet tek részt az ér dek lõ dõ

pe da gó gu sok, kör nye ze ti ne ve lõk.
Az öt na pos ba jor ta nul mány út cél -
ki tû zé se az ér dek lõ dés fel kel té se és
el kö te le zõ dés meg ala po zá sa volt
a té ma iránt. A részt ve võk egy ré -

sze na pi kap cso lat ban van sé rült-,
fo gya ték kal élõ gyer me kek kel az
egy sé ges gyógy pe da gó gi ai mód -
szer ta ni in téz mény ben (EGYMI), so -
kak nak vi szont még nem volt kap -
cso la ta ilyen gyer me kek kel, de
meg van ben nük a nyi tott ság,
hogy kör nye ze ti ne ve lé si prog ram -
juk ba, kí ná la tuk ba fel ve gyék a cél -
cso port nak szánt spe ci á lis prog ra -
mo kat.

Vas me gyé bõl szá mos in téz -
mény kap cso ló dott a prog ram hoz.
Az is ko lá kat a kõ sze gi Dr. Nagy
Lász ló és a szom bat he lyi Arany híd
EGYMI, míg a prog ram kí ná la ti ol -
dal ról a Szom bat he lyi Er dé sze ti Zrt.,
az Írottkõ Na túr par kért Egye sü let és
a Kámoni Ar bo ré tum kép vi sel te.

Az oszt rák-ma gyar ve gyes cso -
port nem ér ke zett üres kéz zel a né -
met fo ga dó szer ve zet hez, di á kok -
hoz. Ba jor or szág ezen ré szén a ta -
va szi fa gyok szin te tel je sen meg -

sem mi sí tet ték az al ma ter mést. A
sé rült gyer me kek az él mény ala pú
mun ka pe da gó gia ke re té be al ma
le vet ké szí te nek, amit az tán ér té -
ke sí te nek, és a be vé tel bõl tud ják

az outdoor kör nye ze ti ne ve lé si
prog ra mo kat, uta zá sa i kat fi nan szí -
roz ni. A bozsoki Bár dics csa lád
(Natur-Alfa Kft.) fel aján lá sá ból 3
má zsa al ma uta zott a cso port tal a
Kõ sze gi-hegy ség bõl Altdorf bei
Nürn berg be, ami bõl almalé ké -
szül, s jö võ év ta va szán a né met
di á kok vi szont lá to ga tá sa so rán
kós to lót hoz nak be lõ le.

A kép zé si prog ram 2018-ban
foly ta tó dik. A Fer tõ-Han ság Nem ze -
ti Park sarródi köz pont ján kí vül a
részt ve võk el lá to gat nak az Írottkõ
Na túr park ba, il let ve a va si EGYMI-

kbe is, ahol a di á kok ak tív köz re mû -
kö dé sé vel gya kor lat ori en tált kép -
zé si prog ram va ló sul meg. A prog -
ram fe lett fõ véd nök sé get Sze ke res
Pál olim pi ai és paraolimpiai baj nok
ví vó, az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té -
ri u má nak fo gya té kos em be rek tár -
sa dal mi in teg rá ci ó já val kap cso la -
tos fel ada tok el lá tá sá ért fe le lõs mi -
nisz te ri biz to sa vál lal ta. yde

Akadálymentes természeti élmény 
fogyatékkal élõ gyermekek számára
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Csepreg ön kor mány za ta és a Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let szep tem -
ber 30-án, a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si –
Sport ház és Könyv tár szín ház ter mé ben
szer vez te meg idõ sek na pi ren dez vé nyét.
Mél tó mó don igye kez tek kö szö ne tet mon -
da ni azok nak, akik köz tük töl tik meg ér de -
melt nyug dí jas éve i ket. Sok po zi tív vis  sza -
jel zést kap tak a ren dez vény után. 

Az idõ sek vi lág nap ját 1991-ben ren dez te
meg elõ ször az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te,

Csepregen azon ban idén dön töt tek úgy elõ ször,
hogy ha gyo mány te rem tõ szán dék kal, egész es -
té re szó ló prog ra mok kal le pik meg a szép kort
meg élt la ko so kat – tud tuk meg Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter tõl, aki azt hang sú lyoz ta, hogy a

mi vi lá gunk az idõ sek és elõ de ik mun kás sá gá -
val kez dõ dött. Ren ge te get tet tek ér tünk lel ki is -
me ret tel, be csü le tes, szor gal mas mun ká val. Õk
épí tet ték ezt a vá rost, meg te remt ve azo kat a ki -
vá ló ala po kat, ame lyek re a jö võn ket épít het tük
és épít jük to vább.

A pol gár mes ter el mond ta még, hogy az ön -
kor mány zat nak is na gyon fon to sak az idõ sek,
ezért min den év ben igye kez nek újabb és újabb
le he tõ sé gek kel bõ ví te ni az el lá tá su kat,
kénelmesebbé ten ni min den nap ja i kat. Je len leg
is azon dol goz nak, hogy mi nél egész sé ge sebb,

ak tí vabb idõs kort él hes -
se nek meg, és eh hez a
vá ros tól is mind több tá -
mo ga tást kap ja nak. 

Vlasich Krisz ti án be -
szé de vé gén azt kí ván ta
az idõs és szép ko rú ak -
nak, hogy ba ja ik, prob lé -
má ik el le né re is él vez zék
az éle tük min den egyes
pil la na tát, mert ha tal mas
aján dék az élet. 

A ren dez vé nyen fe le -
sé gé vel részt vett, Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép -
vi se lõ, aki be szé dé ben

tisz te le tét és meg be csü lé sét fe jez te ki a szép ko -
rú ak nak. Ki emel te: egész Csepreg büsz ke ar ra a
tel je sít mény re, ame lyet csa lád ju kért, te le pü lé sü -
kért és a ha zán kért el ér tek. A kép vi se lõ em lé kez -
te tett: a kor mány az el múlt idõ szak ban nyug dí -

ja so kat érin tõ in téz ke dé sek ré ven igyek szik ki fe -
jez ni kö szö ne tét.

A mû sor az 1960-as évek slá ge re i vel foly ta tó -
dott: fel csen dült a Csak egy tánc volt, a Sze ret -
ni bo lon du lá sig, a Ge de on bá csi, az Állj meg
kis lány, a Két ös  sze il lõ em ber és a Csók ki rály cí -
mû hí res nó ta is. Az elõ adás szü ne té ben egy po -
hár fris sí tõ vel ven dé gel ték meg a szép szám mal
meg je lent ün ne pel te ket, majd az es te má so dik
ré szé ben operettdalokkal foly ta tó dott a mû sor.
Tópál Szil via és Kurkó Jó zsef elõ adá sá ban olyan
da lo kat hall ha tott a kö zön ség, mint az Egy kis
édes fél ho mály ban, a Pes ti nõ, az Oda va gyok
ma gá ért, a Pi ros pezs gõ, a Kö szö nöm, hogy
imá dott. Az est fi ná lé val ért vé get, ame lyet a kö -
zön ség ha tal mas vas taps sal ju tal ma zott. A ter -
vek sze rint a vá ros ve ze tés és az egye sü let min -
den év ben ha son ló mó don ked ves ke dik majd a
vá ros ban élõ szép ko rú ak nak.                       

HZ

Meglepetéssel
kedveskedtek a szépkorúaknak
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Po gá csás Ti bor a he lyi ön kor mány zat ok nap ja
al kal má ból mi nisz te ri dí jat adott át Haller Im re
György nek, Sajtoskál köz ség pol gár mes ter ének is,
ki ma gas ló szak mai te vé keny sé ge el is me ré se ként.
Szep tem ber 30-át 2000-ben nyil vá ní tot ta az Or -
szág gyû lés az Ön kor mány zat ok Nap já vá, an nak
em lé ké re, hogy 40 év után az el sõ hely ha tó sá gi
vá lasz tá so kat ezen a na pon tar tot ták 1990-ben.
Po gá csás Ti bor, a Bel ügy mi nisz té ri um ön kor mány -
za ti ál lam tit ká ra az ez al ka lom ból szer ve zett ün -
nep sé gen el mond ta, hogy az el múlt 27 év alatt a
meg vá lasz tott kép vi se lõk ben, pol gár mes te rek -
ben bíz nak az em be rek, szük ség van te hát rá juk.
A po li ti kai tes tü let ként te vé keny ke dõ kép vi se lõk a
kö zös ség szá má ra a leg jobb meg ol dá so kat ke re -
sik cél ja ik el éré se ér de ké ben az egy re rom ló
anya gi hely zet mel lett is. Ál lam tit kár úr hang sú -
lyoz ta, hogy az évek so rán zaj ló fo lya ma tos vál to -
zá sok mel lett is a leg fon to sabb fel adat az út há ló -
zat, a kö zös sé gi te rek fej lesz té se, s még en nél is
fon to sabb a te le pü lés la kó i val a kö zös élet meg -
szer ve zé se. 

Haller Im re 27 éve a fa lu vá lasz tott elöl já ró ja.
Az el sõ cik lus ban kép vi se lõ ként, majd 12 évig al -
pol gár mes ter ként vett részt te vé ke nyen a te le pü -
lés éle té ben. 2006. óta pe dig mint pol gár mes ter
irá nyít ja a kis fa lu éle tét. Nép sze rû ség ét an nak kö -
szön he ti, hogy lel ki is me re te sen vég zett mun ká ja
so rán min dig a sajtoskáli em be rek bol do gu lá sát
igye ke zett se gí te ni, min den kor osz tály szó ra ko zá si
le he tõ sé gét biz to sí ta ni, a fej lesz té sek kel a te le pü -
lést elõbb re vin ni, az ös  sze fo gást erõ sí te ni. Nem -
csak hi va tal ból, de ma gán em ber ként is min dig a
se gít ség nyúj tást te kin tet te fel ada tá nak. Ve ze té se
alatt több be ru há zás is meg va ló sult, a te le pü lés

szin te min den ré szén tör tént fej lõ dés, egye bek kö -
zött a hor gász tó kör nye ze té nek ki épí té se, a temp -
lom meg szé pü lé se, a fo ci pá lya vi lá gí tá sa, jár da -
épí tés, kör nye zet ren de zés, fá sí tás, vi rá go sí tás –
ezek re mind büsz ke. Pol gár mes ter úr el mond ta,
hogy a költ ség ve tés, amely bõl gaz dál kod nak, fe -
de zi az éves költ sé ge ket, a tar ta lé kok hoz nem sze -
ret né nek hoz zá nyúl ni. 

Az idén két na gyobb fej lesz tés tör tént, amely a
fa lu la kó it szol gál ja: ki épí tett ka me ra rend szer mû -
kö dik a biz ton ság ér de ké ben, va la mint a te me tõ -
ben el ké szült az utak bur ko la ta, és meg újult a ra -
va ta lo zó épü le te. A be ru há zá sok majd nem 20
mil lió fo rint ba ke rül tek. Idõ sö dik a fa lu la kos sá ga,
há zak ürül nek ki, saj nos ke vés a fi a tal. Meg tar tá -
suk, il let ve a lak ha tást ke re sõk szá má ra az ön kor -
mány zat al ko tott egy he lyi ren de le tet, mely sze rint
200.000.- fo rint egy sze ri vissza nem té rí ten dõ tá -
mo ga tás il le ti meg azt a há zas párt, akik
Sajtoskálra köl töz nek, vál lal ják, hogy leg alább 5
évig itt él nek, to váb bá gyer me ken ként 50.000 fo -

rint jut ta tást is kap nak. Ez zel is igye kez nek a fa lu el -
öre ge dé sét meg ál lí ta ni. A ren dez vé nyek több sé -
gé ben a ha gyo má nyok ra, az ün ne pek kö ré épül -
nek. A nyug dí ja sok meg be csü lé sé re, a fel nö vek -
võ nem ze dék ün ne pe i re nagy hang súlyt fek tet -
nek. A tér ség egyik leg na gyobb nyá ri ren dez vé -
nye a szín vo na las prog ra mo kat fel so ra koz ta tó
Sajt fesz ti vál, mely a fa lu nap pal egy be kö tött. Idén

is si ke res volt az ön erõ bõl
meg va ló sí tott ün nep nap. 

A fa lu ki rán du lás egy re
nép sze rûbb, 70-80 fõs cso -
port in dult szep tem ber ben
Pan non hal ma és Gyõr fel fe -
de zé sé re. A jö võ évi leg fõbb
terv az ön kor mány zat te tõ -
szer ke zet ének fel újí tá sa, va la -
mint az ud var par ko sí tá sa, és
fe dett kö zös sé gi tér épí té se
ön erõ bõl, mi vel a pá lyá za ti
tá mo ga tást saj nos nem si ke -
rült el nyer ni. A szenny víz el ve -

ze tés, mint ré gi prob lé ma is mét pá lyáz ta tás alatt
van, bíz nak a ked ve zõ el bí rá lás ban. Sze ret nék
foly tat ni a ha gyo má nyos ren dez vé nye ket, ki csit
újí ta ni azo kon, hogy még von zób bak le gye nek a
la kos ság szá má ra. 

Pol gár mes ter úr el mond ta, na gyon örült a
meg tisz te lõ díj nak, azon ban úgy ér zi, ezt nem egy
sze mély ben kap ta, ha nem azé a kö zös sé gé is az
el is me rés, mely ve le együtt gon dol ko dik, együtt
te vé keny ke dik a fa lu elõ re ha la dá sa, éle té nek
szer ve zé se ér de ké ben. A to váb bi si ke res mun ká -
hoz sok erõt és jó egész sé get kí vá nok.

bse

Önkormányzatokért Miniszteri Díj 
HALLER IMRE SAJTOSKÁLI POLGÁRMESTERNEK
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• Répceszentgyörgy

Rövid hírek

Az Ara di Ti zen hár mak em lé ké re

A répceszentgyörgyi Hor váth-kas tély a
mai na pig õr zi az Ara di Vér ta núk em lé két. Pin -
cé jé ben ál lí tot ták fel ti tok ban a 13 em lék osz -
lo pot, el sõ ként a Kár pát-me den cé ben. Csak
az öt ve nes évek so rán ke rült fel szín re a kas tély
pin cé jé bõl, an nak elõ kert jé ben ál lí tot ták fel.
Kö zü lük egy, ki emel ten fon tos kö zös sé günk,
köz sé günk szá má ra. Ró la ut cát is ne vez tek el
Répceszentgyörgyön.

Õ elem éri és ittebei Kiss Er nõ al tá bor nagy. A
vér ta núk kö zött Kiss Er nõ hon véd al tá bor nagy
volt a rang idõs, aki ko ráb ban csá szá ri-ki rá lyi ez -
re des volt. Fe le sé ge volt Szentgyörgyi Hor váth
Krisz ti na An na, aki vel 1826-ban a répceszent -
györgyi ró mai ka to li kus temp lom ban há zas sá -
got kö tött. Kiss Er nõ eb ben az év ben ki lé pett a
had se reg bõl. Egy év múl tán meg szü le tett kis lá -
nyuk, de if jú fe le sé ge be le halt a szü lés be. Gyer -

me kük hét éve sen hunyt el. Sor sá ról a Haynau ál -
tal ve ze tett ka to nai tör vény szék dön tött, tár sa i val
együtt go lyó ál ta li ha lál ra ítél ték. Kiss új ra be állt
a se reg be, és a sza bad ság harc vé gén csat la -
ko zott a Fõhadparancs nok ság hoz. Kiss Er nõ ma -
radt, vál lal ta a sor sát, bár gaz dag és be fo lyá sos
csa lád ja Bécs ben meg sze rez te a ke gyel mi vég -
zést. Ez el ju tott a tá bor nok hoz, aki azt a bel sõ
zse bé be tet te és tár sa i val ki állt a ki vég zõ osz tag
elé. Ápol va elõ de ink ha gyo má nyát, az Ara di
Vér ta núk hõ si ha lá lá nak 168. év for du ló ján tar -
tot tuk meg ün nep sé gün ket.

A Bõi Ál ta lá nos Is ko la 7. osz tá lyos ta nu lói
ver sek kel, szép mû sor ral ké szül tek. Meg gyúj -
tot ták az em lé ke zés mé cse se it.

Gerbert Ju dit szín mû vész nõ vel együtt éne -
kel het tük prog ram já nak da la it, el hang zott a
Ha én ró zsa vol nék cí mû nép dal is. A mû vész -
nõ cso dás hang ja be töl töt te a kas tély kert jét.
Ko szo rút he lyez tünk el Kiss Er nõ al tá bor nagy
em lék osz lo pá nál, majd a Szó zat so ra i val zár -
tuk meg em lé ke zé sün ket.

Em lé kü ket mél tón õriz zük!
Kovácsné Ke le men Gert rúd

pol gár mes ter

„Van egy jó hí rem – a csepregi Egész ség -
ház ban or vo si com pu te res lá tás vizs gá lat, és
kon takt len cse il lesz tés lesz!”

17 éve nyi tot tam meg Csepregen a Lina
op ti ka-fo tó üz le te met, amit a mai na pig a szí -

vem ben tar tok. Több ta nu ló is vég zett ná lam,
de én is fo lya ma to san ki vet tem ré szem a mun -
ká ból. Kõ sze gen 9 éve in dí tot tam egy op ti kát,
és 3 éve egy tás ka bol tot is át vet tem. Az el múlt
idõ szak ban egy ki csit hát tér be szo rult a mun -
kám, mert szü le tett egy kis lá nyom, aki most lett
1 éves, és ok tó ber ben kezd te a böl csõ dét. Ne -
héz volt a gye rek mel lett az üz le tet irá nyí ta ni,
de meg ol dot tam, és a kol lé gá im is se gí tet tek
mind egyik üz let ben. Most új ra ak tí van részt tu -

dok ven ni a vá sár lók igé nye i nek ki elé gí té sé -
ben a csepregi op ti ká ban. 

A kõ sze gi op ti kám ban már több éve ered -
mé nyes, és jól mû kö dõ or vo si com pu te res lá -
tás vizs gá lat fo lyik a vá sár ló im vis  sza iga zo lá sa
sze rint. 

A csepregi üz le tem ben több ször je lez ték a
vá sár lók, hogy len ne igény egy komp lett or vo -
si szem vizs gá lat ra a te le pü lé sen. Most öröm -
mel tu da tom, hogy az Egész ség ház ban ki bé -
rel tem egy ren de lõt, és min den hé ten 2 óra
ma gán szem vizs gá la tot ter ve zek. A vizs gá lat
com pu te res, or vos vég zi, és kon takt len cse il -
lesz tés sel is fo gunk fog lal koz ni. Már csak az
en ge dé lye ket vá rom, re mé lem mi nél ha ma -
rabb el tud juk kez de ni a pra xist. A vizs gá lat ra
idõ pon tot kell majd kér ni a csepregi op ti ká -
ban, vagy te le fo non. 

Az üz le te ink el ér he tõ sé gei: 
Lina op ti ka-fo tó 
9735 Csepreg Szé che nyi tér 11.
Tel.: 94/365-962

Szem üveg disz kont Lina-optika
9730 Kõ szeg Fõ tér 5. 
Tel.: 94/310-347
Mo bil.: 20/770-0365

Sze re tet tel vá rom min den ré gi és új vá sár -
ló i mat, és az ér dek lõ dõ ket is!

Kö szö net tel: Ju hász Ág nes
(x)

Szemvizsgálat Csepregen is!

Juhász Ágnes

A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI 
ÉS SPORT KÖZ PONT, 

KÖNYV TÁR 

2017. 
no vem be ri prog ram jai

• no vem ber 6. 15.30
Bog nár Szil via: Ti tok tok – csa lá di / gyer mek kon cert. Be -

lé põ: 900.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me

• no vem ber 15. 15.30
Me se bolt Báb szín ház: Min den egér sze re ti a saj tot – ze -

nés me se já ték
Za ka ri ás, a ván dor mu zsi kus té li hó esés ben ér ke zik meg

zör gõ-csö röm pö lõ verk li jé vel egy me se be li vá ros ká ba,
hogy fel idéz ze la kó i nak a ré gi szép idõ -
ket, ami kor még a vi lág hí rû Verkli-
Fehéregér Szín ház tisz te let re mél tó di rek -
to ra volt. Ré gi is me rõ sök kel ta lál ko zik, s
két egércsalád– az egyik szür ke a má sik
meg fe hér - vi szá lyá ba csöp pen. Gyõ -
ze del mes ke dik-e a sze re lem a há bo rú -
ság fe lett? Ös  sze il lik-e fe hér és fe ke te,
az az fe hér- és szür ke egér? Na és mi lyen
a va rázs egér, és mi kö ze le het a Nagy
Macs ka Má gus hoz? És lé tez nek pe pi ta
ege rek? A mu lat sá gos for du la tok ban
bõ vel ke dõ, ked ves hu mo rú és fe let tébb
ta nul sá gos me se vé gé re min den re fény
de rül. Még ar ra is, hogy mi ben ha son lít
egy más ra a vi lág ös  szes ege re. 

„Nincs szebb a föl dön, mint sajt ban a lyuk,
egér szá jak ban a nyál ös  sze fut.
A szé lét kikezdjük,így lesz na gyobb,
baj szun kon sajt mor zsa csil log, ra gyog.”

Be lé põ: bér le ten kí vül 800.- Ft. 
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me.
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ber VII. évfolyam

 11. szám
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)
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No vem ber 4-én, szom ba ton 14 ó.
Bõ ben, a Sport pá lyán: Répcevölgye
SK.–Ostffyasszonyfa SE. me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 5-én, va sár nap 13.30 ó.
Csepregen, a Sport pá lyán: Csepregi SE.–
Bo zsoki SE. me gyei II. o., 14 ó. Egy há zas -
faluban, a Sport pá lyán: Egy há zas fa lu–Pe -
reszteg, Sopronhorpácson, a Sport pá lyán:
Sopronhorpács-Mé szá ros SE– Nagy lózs
me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés. 

No vem ber 5-én, va sár nap 16 ó.
Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK–Gyõ -
ri Au di ETO KC U21 – NB II-es nõi ké zi lab -
da mér kõ zés.

No vem ber 6-án, hét fõn 15.30 ó.
Bü kön, a BMSK szín ház ter mé ben: Bog -

nár Szil via: Ti tok tok - csa lá di / gyer mek -
kon cert.

No vem ber 7-én, ked den 17 ó.
Sop ron ban, az Evan gé li kus Gyü le ke ze ti
Ház ban (Szín ház u. 27.): A két frank tól a
kék fran kig – elõ adás bor kós to ló val.

No vem ber 10-én, pén te ken 14 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: Répcementi
me se-, mon da- és bal la da mon dó ver -
seny. 

No vem ber 11-én, szom ba ton
Szom bat he lyen és Sop ron ban: Már ton
na pi ren dez vé nyek.

No vem ber 11-én, szom ba ton
12.30 ó. Si ma sá gon, a Sport pá lyán: Si -
ma ság SE.–Keléd H.K.Sz.SE. me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 11-én, szom ba ton 16
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki

TK–Szombathelyi KKA U21 – NB II-es
nõi ké zi lab da mér kõ zés.

No vem ber 12-én, va sár nap
13.30 ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü -
ki TK.–Ke menesalja FC.,
Csepregen, a Sport pá lyán:
Csepregi SE.–Gencsapáti KSE. me -
gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 12-én, va sár nap
17 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra õszi
kon cert je.

No vem ber 15-én, szer dán
15.30 ó. Bü kön, a BMSK szín ház ter -
mé ben: Min den egér sze re ti a
saj tot – a Me se bolt Báb szín ház elõ -
adá sa.

No vem ber 18-án, szom ba ton
13 ó. Bõ ben, a Sport pá lyán:
Répce völ gye SK.–Mesteri FC. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 18-án, szom ba ton
17.30 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Er zsé bet nap a Far kas Sán dor Egy -
let, a Csepregi Bor ba rát Höl gyek és
szõ lõs gaz dák ren de zé sé ben. Szõ lõ -
he gyi tör té net – víg já ték; nép dal-
és néptáncmûsor. Az új bor be  mu ta -
tá sa, meg ál dá sa és kós to lá sa.

No vem ber 18-án, szom ba ton
18:00 ó. Szakonyban, a Ke men cés
Csár dá ban: Már ton na pi vi gas ság.

No vem ber 19-én, va sár nap
13 ó.  Csepregen, a Sport pá lyán:
Csepregi SE.–Tápláni KSK. me gyei
II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 24-én, pén te ken
17 ó. Csepregen, a Dr. Cs.H.J. Ált.
Is ko lá ban és AMI-ban: Ju bi lá ló há -
zas pár ok kö szön té se.

No vem ber 25-én, szom ba ton
13 ó. Si ma sá gon, a Sport pá lyán:
Si ma ság SE.– Répcevölgye SK. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 25-én, szom ba ton
17 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban:
Bü ki TK–Veszprém Pan non SE – NB II-
es nõi ké zi lab da mér kõ zés.

No vem ber 26-án, va sár nap
13 ó.  Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK.–Pecöl KMSE.,  Csepregen, a
Sport pá lyán: Csepregi SE.–Honvéd
Sé SE. me gyei II. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

No vem ber 30-án, csü tör tö kön
18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Egész ség nap vizs gá la tok kal és dr.
Hor váth Ist ván elõ adá sá val.

De cem ber 2. – 2018. ja nu ár
29. Kõ sze gen, a Ho tel Írottkõben:
Ad ven ti Jó té kony sá gi Tár lat

De cem ber 3-án, va sár nap 16
ó. Csepregen, a Pro me ná don, Bü -
kön, Kõ sze gen és más te le pü lé se -

ken: Mû so ros AD VEN TI GYER TYA -
GYÚJ TÁS.

De cem ber 3-án, va sár nap 17
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: KA RÁ -
CSO NYI HANG VER SENY.

De cem ber 5-én, ked den 16 ó.
Csepregen, a Pro me ná don: Mi ku -
lás a Fõ té ren.

01. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Sanitas 9–14.00 ügyelet
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 9–13.00 NYITVA
26. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a 
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/, 
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/ 
https://www.facebook.com/iatabor és a 
http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. 
A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.






